SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V této rubrice uveřejňujeme jména občanů, kteří se v daném období dožívají
věku 50, 55, 60, 61… a více roků.

Významného životního jubilea se dožívají:
v únoru:
Sedlářová Liduška
Šnevajs Jaroslav
Novák Milan
Mašterová Helena

Hledíková Věra
Slouková Jaroslava
Nejedlá Edita
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Po 41 letech v Líšnici hořelo! V pondělí 11. února 2013 před desátou hodinou vypukl požár ve dvou samostatně stojících domech. S ohněm bojovalo 7 profesionálních i dobrovolných hasičských sborů. Podrobnosti o požáru na str. 6 - 9.

POZVÁNKY

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

58. díl

Uveřejňujeme další ukázku z kroniky, kterou od r. 1962 psal Adolf Chmelař

si Vás dovoluje pozvat na akci

Rok 1970
Výstavba obce
V Líšnici prováděl na svém domě přístavbu na jedno patro František Teltscher.
Budovu po zastřešení a pro nepřízeň počasí odložil na dobudování v příštím roce.
Opravu střechy na svém domě ve Vyšehorkách provedl A. Chmelař, současně prováděl opravu i A. Orálek.
Florián Kubačák prováděl u svého domu stavbu verandy, která nezanechala dobrý
dojem, ale naopak hyzdila okolí.
V listopadu provedli zedníci u Martina Mikuličky po opraveném štítu a vyzdění
nových oken omítku zdí. Další omítku na dvoře provede až na jaře.

Požárníci - zahradní slavnost
24. května uspořádali požárníci zahradní slavnost se cvičením mužů a dorostu s
ukázkou, jak jsou místní požárníci připraveni na hašení vzniklého požáru. Při tomto cvičení byl v obličeji improvizovaným ohněm do kterého zavál silný vítr silně
popálen Izidor Rýznar. Po ošetření zůstal v dalším lékařském ošetřování. Slavnosti,
na které byly různé atrakce a příprava makrel se zúčastnili i požárníci z okolních
obcí. V hostinci byla instalována výstava fotografické dokumentace, hašení požáru
kostela ve Vyšehorkách, zapůjčená z příloh obecní kroniky z Vyšehorek.

Mezinárodní den dětí
28. června ve 14 hodin odpoledne byl na hřišti v Líšnici
uspořádán mezinárodní den dětí. Ředitel s. Polách rozdělil
děti do dvou družstev, které mezi sebou závodily, prováděly
hry a jiné atrakce. Po závodech a hrách zahrály dvě jedenácky fotbalový zápas. Pak následovala fotbalová atrakce, kdy
proti sobě nastoupila dvě družstva JZD traktor a MNV Líšnice. Zápas vyhrálo mužstvo MNV v poměru 5 : 2. Obecenstva se na zápas sešlo hodně a bylo zde postaráno o občerstvení, příprava makrel a účinkovalo i kolo štěstí. Celá slavnost se protáhla do 19. hod., kdy občané se začali rozcházet.
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Pořádáme hraní společenských her pro dospělé a dospívající.
Oslava MDŽ.
Rády přivítáme mužskou společnost - malá pozornost vítána.
Jídelna KD je v 1.patře. Dotazy, připomínky, náměty a přihlášky (není podmínkou)
můžete psát na email:zenyrelaxace@seznam.cz nebo na telefon 607558040

ZUMBU

Přijďte mezi nás každou středu od 18.00 do 19.00 hod tančíme
na sále KD Líšnice - bez věkového omezení a zdarma.
S sebou si vezměte: pití a sálovou sportovní obuv na přezutí
Své dotazy pište na email: lisnice@email.cz

23. března 2013 - KD Líšnice -14 hodin

23. března 2013 - KD Líšnice - 20 hodin
Hrají: skupina VARIACE
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INFORMUJEME

KLUB RELAXACE

Z VEŘEJNÉHO

Na prosincové valné hromadě ČČK bylo členkami odsouhlaseno, že se zruší místní
skupina ČČK v Líšnici Zrušení bylo navrženo z důvodů příliš vysokých příspěvků
a nezájmu nadřízených orgánů ČČK. Tím ovšem činnost žen v Líšnici neskončila.
Dne 4. 1. 2013 ženy založily obecně prospěšnou společnost, která se zabývá odpočinkovou relaxací a volnočasovými aktivitami pro dospělé, děti a mládež pod názvem Relaxace.
Návrhy činností na rok 2013:
1. turistické výpravy
2. dekorativní kosmetika, dermatologie – masáže (i praktická ukázka)
3. malování a pečení s dětmi
4. tanec, divadlo
5. dětský karneval a pomoc při pořádání akcí obecního úřadu
6. práce se zvířaty pro dospělé, děti a mládež
7. pořádání výletů a wellness programů
8. sportovní hry, cvičení s dětmi
9. zumba pro dospělé
10.fotokalendář na rok 2014
Každou středu tančíme zumbu na přísálí KD.

V sobotu 1. února jsme uskutečnily turistický výlet zimní krajinou. Trasa vedla z
Líšnice přes Bukovou na Studenou Loučku a lesem zpět do Líšnice. Cesta byla
příjemná, zábava po celý den a občerstvení na Ranči vynikající, počasí krásné
zimní.
Srdečně zveme všechny, kdo má zájem a
dobré nápady pro naši činnost.
Email:zenyrelaxace@seznam.cz
Nováková Ilona

PĚVECKÝ SBOR
V sobotu 9. března v 18 hodin začínáme zkoušet v klubovně OÚ na vystoupení ke
Dni matek. Zveme všechny zájemce rozšířit naše řady.
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ZASEDÁNÍ…

Dne 13. 12. 2012 se konalo veřejné zasedání č. 6/12 Zastupitelstva obce Líšnice. Přítomno : 6 zastupitelů
Omluven: 1 zastupitel - p. Fritscher
Na tomto zasedání mimo jiné zaznělo a bylo projednáno :
- Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany s novou Obecně závaznou
vyhláškou č. 1/2012 o místních poplatcích za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tato vyhláška nabývá účinností dne 1. 1. 2013. Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č.
1/2011, o místních poplatcích. Pro rok 2013 je poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
400,-Kč/osobu. Následně bylo schváleno 6 hlasy.
- Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany s Rozpočtovým opatřením č.
2 vlastním. Následně bylo schváleno 6 hlasy.
- Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany s Rozpočtem obce na rok
2013. Celkem rozpočtový příjem obce činí 4 097 500,-Kč. Následně bylo schváleno
6 hlasy.
- Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany s ukončením prací a finančními prostředky proinvestovanými v programu Obnova veřejných prostranství obce.
Celková částka činila 2 694 987,- Kč.
- Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany s novými smlouvami na
obecních bytech. Na obecním bytě /na škole/ č. p. 66 nájemné činí od 1. 1. 2013 částka 2015,- Kč/měsíc. Na obecním bytu č. p. 39 /nad hospodou/ nájemné činí od 1. 1.
2013 částka 1503,- Kč/měsíc. Na obecním bytu č. p. 39 /garsonka/ činí od 1. 1. 2013
částka 706,- Kč/měsíc. Dále pak byly schváleny dodatky smluv na pronájem obecního bytu č.p.39 garsonka a obecního bytu č.p. 39 + pohostinství. Byla také projednána
a schválena nová smlouva na pronájem obecního bytu /na škole/ č.p.66. Následně
bylo schváleno 6 hlasy.
- Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany se záměrem podpory charitativní činnosti. Na Charitu Zábřeh starosta obce navrhl věnovat příspěvek ve výši
15.000,- Kč. Na Hospic na Svatém Kopečku navrhl věnovat částku 1.000,- Kč. Zastupitelstvo chválilo 6 hlasy.
- Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany s činností ZO za rok 2012.
- Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany s inventarizací majetku obce
k 31. 12. 2012. Navrhl inventurní a likvidační komisi ve složení:
Předseda komise: Aleš Friedl a členové komisí: Oldřich Smital, František Valouch a
Libor Zbožínek. Při dokladové inventuře bude nápomocná paní Zámečníková.
- Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany se stavem účtu obce k 13. 12.
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2012. Stav činí 536000,- Kč. Dále pak informoval o zrušení zástavního práva u
nemovitostí zastavených ve prospěch KB z důvodu úvěru.
- Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany o chystaném projektu
„Hřiště Líšnice“. Byly předloženy dva návrhy hřiště v Líšnici:

První návrh na zbudování hřiště s přeložkou potoka, cesty, vybudováním
velkého fotbalového hřiště, zázemí pro prodej občerstvení, multifunkční
hřiště, dětské hřiště atd. – návrh předložil pan Stratil.

Druhý návrh předložil starosta obce spolu s místostarostou – jde o projekt
využívající pouze stávající prostory současného hřiště, z pohledu financí
se pak jeví jako levnější řešení.
Diskuse:
- Pan Plhák položil otázku, zda je nutné budovat hřiště, které bude mít rozměry
fotbalového. V obci je v současnosti málo dětí, za 10 let nebude situace s populací
lepší /dorostu/ a organizovaný fotbal nemá v obci tradici. Když se mládež sejde,
hraje se pouze malá kopaná. Úprava stávajícího hřiště tak, jak jej navrhuje starosta
obce by vyhovovala potřebám obce.
- Starosta obce odpověděl, že celá věc bude v řešení celého zastupitelstva.
- Pan Stratil řekl, že občané, kteří se zde dnes sešli – vzhledem k malému počtu –
nemůžou rozhodnout o variantě, která se má realizovat. Stejně tak by nemělo rozhodovat o tak důležité věci jen zastupitelstvo a navrhuje udělat referendum.
- Pan Plhák namítl, že když se rozhodovalo o stejně důležité věci – přebudování
kravína na hasičskou zbrojnici, také se na názor občanů nikdo neptal. Své zastupitele jsme zvolili, a tak jim musíme věřit, že rozhodnou správně. Místostarosta obce
reagoval na slova pana Stratila a odpověděl. Dotační titul na obnovu cesty na Vyšehorkách zastupitelstvo obce schválilo jednohlasně 7 hlasy. Celá akce stála cca
2.600000,-Kč. Zastupitelstvo obce nedělalo referendum. Proto není důvod dělat
referendum i nyní na hřiště v Líšnici. Zastupitelé obce rozhodnou podle nejlepšího
vědomí a svědomí, kterou variantu zvolí. Místostarosta obce navrhuje variantu
víceúčelové hřiště na stávajícím hřišti, kterou přednesl a starosta obce.
- Starosta obce hovořil také o tom, že obec potřebuje co nejvíce finančních prostředků pro případ, že vyjde dotační titul na vodovod v Líšnici. Dále hovořil o tom,
že dobudování vodojemu na Vyšehorkách obec bude stát cca kolem 1.000 000,-Kč.
- Pan Stratil na to reagoval a odpověděl, že dobudování vodojemu bude stát do
200 000,- Kč.
- Pan Míchal Marek navrhuje vybudovat víceúčelové hřiště, dětské hřiště a zázemí
pro různé společenské akce postupně tak, aby to obec co nejméně finančně zatížilo.
Dále nesouhlasí vybudovat velké hřiště tak, jak to navrhuje pan Stratil.
- Pan Jan Vykydal a pan Karel Míchal se připojili k návrhu pana Marka Míchala.
- Paní Draplová a pan Drapl navrhují vybudovat víceúčelové hřiště. S velkým hřištěm a s přeložením potoka nesouhlasí.
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PODĚKOVÁNÍ
Paní Miroslava Gazdová děkuje tímto všem profesionálním i dobrovolným hasičům, kteří se podíleli na hašení požáru a zabránili tak větším škodám, zásahové
jednotce obce Líšnice za dohled nad požářištěm, starostovi obce panu Jiřímu Kvíčalovi, který jí od samého začátku této události velmi ochotně napomáhá při organizaci likvidačních prací. Děkuje rovněž Zastupitelstvu obce Líšnice za pomoc,
kterou jí poskytlo, a všem občanům obcí Líšnice - Vyšehorky za jakoukoliv výpomoc, kterou přispějí k odstranění následků požáru.

V sobotu 23. února dokázali občané naší obce, že nejsou k situaci sousedů lhostejní. Nabídli pomoc paní Gazdové a zorganizovali brigádu na úklidové práce po
požáru. Obec Líšnice zajistila velkoobjemový kontejner na nebezpečný odpad.

KŘÍŽOVKA
Dvě nožičky, dvě okénka a můstek, který je spojuje. Co je to? Vyluštění v TAJENCE.
Vyluštění z minulého čísla - HASIČSKÝ

S

Zahnutý hřebík

S

Téměř

S

Úkryt

S

Hora z kamene

S

Šeredný mužík
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PLESY
korun“, uvedl tiskový mluvčí
Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Zdeněk Hošák.
Připomeňme, že v nedávné
historii obcí Líšnice - Vyšehorky se uvádí požár kostela
Všech svatý na Vyšehorkách,
který zapálil blesk v červenci
roku 1957. Další požár, na
který si občané dobře pamatují vznikl od komína a zachvátil kinosál kulturního
domu a hostinec dne 17. ledna 1972.
Zatímco o těchto požárech se
dovídáme jen z vyprávění,
případně zápisů v dobových
kronikách, informovanost o
poslední události je obrovská.
Požár dvou domů, který
likvidovaly hasičské jednotky
v pondělí 11. 2. 2013, zaznamenaly již brzy po jeho vzniku všechny mediální sdělovací prostředky. První informace uváděly celostátní rozhlasové stanice, poté informovaly internetové stránky a ve
večerním vysílání odvysílaly
svoje reportáže všechny tři
nejsledovanější televizní stanice. Protože zjišťování příčin vzniku požáru je ve stádiu
vyšetřování, byly v tomto
článku uvedeny informace
pouze podle tiskové zprávy
Hasičské záchranného sboru
Olomouckého kraje.
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V sobotu 26. ledna se konal v Líšnici po druhé a letos již 5.ročník plesu hasičů
okrsku č.10. Ples stejně tak jako plesy jinde v okolí zaznamenal asi o třetinu nižší
účast návštěvníků než tomu bylo v letech předchozích. Ale i tak 85 platících je
číslo pěkné a o tom, že se ples líbil svědčí i skutečnost, že hudba končila poslední
sérii ve 3 hodiny ráno. Ano Variace Líšnice i po obměně v řadách svých muzikantů
sklízela úspěch a taneční parket nezůstával nikdy prázdný. Tombola byla bohatá,
složená byť jen z toho co dokázali jednotlivé sbory získat od svých přiznivců
a sponzorů. Na plese se podíleli všechny sbory z našeho okrsku č.10 a tak
přispěly k tomu, že jsem se všichni hasiči zase po roce sešli a to na poli kulturním. Překvapila nás i návštěva kolegů
hasičů z Hrabové, Třeštiny a dokonce i
Sudkova. A těm se u nás líbilo, takže
doufejme, že to nebylo naposledy. Kdy
kolegové od Šumperka zavítají na nejjižnější část Šumperského okresního
sdružení hasičů.
A co říci závěrem? Kdo na něj zavítal
určitě nelitoval. My už si pomalu začneme oprašovat sportovní výzbroj a výstroj a chystat se na jarní brigády a úklidy. Ale za rok v lednu se doufejme na
dalším ročníku okrskového plesu zase
uvidíme. Děkujeme všem za pomoc,
podporu a účast.
Za místní sbor Jitka Mošovská, DiS.
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STALO SE V OBCI
hoření zde způsobilo zakouření
všech prostor. Složitější situace nastala v druhém objektu.
Ten byl z části užíván k hospodářským účelům a v půdním
prostoru bylo také uskladněno
větší množství sena a slámy.
Požár se z přízemních prostor
schodištěm velmi rychle dostal
do podkroví a došlo k výraznému rozhoření.
Postupně tak na pomoc hasičům ze stanice Zábřeh dorazily
profesionální jednotky stanice
Litovel a Uničov a z řad dobrovolníků jednotky Mohelnice,
Loštice, Lukavice a místní
Líšnice. Část stropů hospodářského stavení se propadla do
obytných prostor. Situaci navíc
komplikoval zdvojený strop,
který bylo nutné postupně otevřít, včetně střešní krytiny a
dohasit menší i skrytá ohniska.
Hasiči prostory kontrolovali
termokamerou, vynesli větší
množství požárem poškozeného vybavení domu i uskladněných předmětů v půdním prostoru.
„Příčina vzniku požáru dle
šetření našeho vyšetřovatele
byla stanovena po úmyslném
založení. Šetřením bylo nalezeno několik ohnisek na různých místech. Oba domy rovněž nebyly nijak propojeny.
Výše škody byla prozatím vyčíslena na milion sto tisíc

Linka tísňové pomoci převzala
krátce před desátou hodinou v
pondělí 11. 2. 2013 informaci o
hořícím seníku v obci Líšnice.
Operační středisko vyslalo k pomoci jednotku stanice Zábřeh,
posílenou jednotkami dobrovolných hasičů. Již jízdou k zásahu
byl pozorovatelný hustý černý
kouř. Dobrovolní hasiči z Mohelnice radioprovozem poskytnuli
informace o rozsáhlejším požáru
dalším jednotkám. To se také na
místě potvrdilo a událost byla po
provedeném průzkumu překlasifikována na požár dvou rodinných
domků se zemědělskou přístavbou.
Občané Líšnice ještě před příjezdem hasičů z jednoho z hořících
domů vynesli zraněného muže,
nadýchaného nebezpečnými zplodinami hoření. Hasiči mu ihned
poskytnuli předlékařskou péči
podáním kyslíku a poté jej předali
do péče lékařské pomoci zdravotnické záchranné služby. Ta jej po
prvotním ošetření dále transportovala k následné péči do nemocnice.
V prvním domě byla lokalizace
požáru snadnější. Hořely zde ve
dvou místnostech matrace, které
hasiči vynesli z domu. Objekt
stačilo pomocí přetlakové ventilace ochladit a odvětrat, nicméně
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